
1 

 

 
 

 
 

 
 

 
Асоциация на индустриалния капитал в България в медиите 

 

 
 
В. Банкерь 
 
√ Тристранката не постигна съгласие за увеличението на минималната заплата до 650 лева 
Националният съвет за тристранно сътрудничество не постигна съгласие нито за увеличението на минималната работна 
заплата от 610 на 650 лв. от 1 януари 2021 г., нито за 24 лв. компенсация за някои работници при неплатен отпуск. 
КНСБ и КТ "Подкрепа" подкрепиха предвиденото увеличение на минималната заплата и дори настояха то да е по-голямо 
от заложеното 6,6 на сто. 
От Асоциацията на индустриалния капитал в България настояват за редица икономически дейности догодина да 
продължи да важи досегашният размер от 610 лева. 
Предложението за компенсации при неплатен отпуск за някои категории работници не беше одобрено от КНСБ. 
Предлага се за изплащане на компенсациите да кандидатстват работници и служители в неплатен отпуск във връзка с 
наложени от държавата ограничения за осъществяване на дейността, за която са наети, като лицата имат право на 
компенсация за не повече от 60 дни. 
При продължителност на работния ден от 8 часа компенсацията е в размер на 24 лева на ден за периода на неплатения 
отпуск на осигуреното лице, като в случаите на непълно работно време размерът на компенсацията се определя 
пропорционално. 
Бизнесът и синдикатите обаче настояват да бъде уреден законодателно въпросът с т.нар. временна или техническа 
безработица, вместо да се търсят моментни решения. Така ще бъде ясно за кои фирми ще се прилагат мерки за подкрепа 
при икономически кризи.  
Предложението на правителството е минималната работна заплата да се повиши с 6,6% - размерът от 650 лева е в 
съответствие с управленската програма и актуализираната средносрочна бюджетна прогноза до 2022 година. 
Работодателските организации обаче са против административното определяне на най-ниското възнаграждение и 
смятат, че размер от 650 лева не отговаря на спада в производителността, на брутния вътрешен продукт и на 
увеличаващата се безработица. Те са на мнение, че към момента използваната методология, на основата на която се 
определя прогнозният размер на минималната работна заплата, остава неясна и непрозрачна. 
От Асоциацията на индустриалния капитал в България излязоха с остра позиция, в която предлагат на правителството и 
на социалните партньори в случай, че кабинетът реши да наложи размер на минималната заплата от 650 лева, считано от 
първи януари 2021 година, да бъде отложено въвеждането ѝ за застрашените икономически дейности, където тази 
предложена минимална заплата надхвърля средния осигурителен доход. 
 
АИКБ 
 
√ НАЙ-ДОБРИТЕ РАБОТОДАТЕЛИ У НАС БЯХА ОТЛИЧЕНИ В ПАРТНЬОРСТВО С АИКБ 
Само преди броени дни бяха обявени победителите в конкурса за наградите Career Show Awards 2020, който всяка 
година отличава най-добрите работодатели в България и постиженията им в сферата на работодателската марка. Те бяха 
избрани измежду общо 326 кандидатури, чийто списък може да намерите тук. За втора поредна година Асоциацията на 
индустриалния капитал в България беше партньор на събитието, а председателят на УС на АИКБ Васил Велев оценяваше 
кандидатурите в две от най-престижните категории като член на авторитетното жури. 
Career Show Awards се връчват ежегодно, за да откроят най-забележителните успехи на компаниите в сферата на 
човешките ресурси и работодателската марка. Конкурсът поощрява и популяризира най-добрите практики в 
привличането, задържането и развитието на служителите и е витрина на бизнес климата у нас. 
Поради предпазните мерки за карантиниране в страната, тази година организаторите на Career Show Awards и Career 
Show 2020 предвиждат водещото кариерно експо за квалифицирани кадри да се проведе изцяло онлайн. В рамките на 
два дни, на 24 и 25 ноември, над 150 от най-добрите работодатели у нас ще се срещнат с повече от 5 000 кандидати. 
Въпреки трудната икономическа обстановка, Career Show 2020 ще събере рекорден брой кандидати, търсещи работа и 
възможности за развитие. 
Онлайн събитието ще ни изненада приятно с напълно ново и модерно решение чрез иновативна платформа за видео 
интервюта, която ще се използва за първи път в България. Чрез нея работодатели и кандидати ще се свържат с помощта 
на специална „мачмейкинг“ технология, предоставяща максимално ефективно изживяване за участниците. 

https://careershow.bg/awards/winners/
https://pro.evalato.com/2234/submissions
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Career Show 2020 е събитие с предварително одобрение и за да се включите, трябва да получите потвърждение след 
направена регистрация и попълнен профил. Това е така, тъй като събитието е насочено към квалифицирани 
кандидати. Ето тук са посочени условията за участниците. 
Може да заявите участие, като се регистрирате на: https://careershow.bg/register/ Актуален списък на фирмите-участници 
можете да разгледате тук. Организаторите препоръчват предварително да се запознаете с компаниите, с които бихте 
искали да се срещнете виртуално, както и да си подготвите съвсем кратко представяне, с което да започвате разговорите 
си. 
Career Show 2020 е още едно стъпало нагоре в кариерните събития и освен лични видео срещи с работодатели, ще 
можете да гледате и богатата онлайн програма. 
Вижте цялата програма тук. 
 

 
 
 

Важни обществено-икономически и политически теми 
 
 
БНР 
 
√ Депутатите разглеждат промени в Закона за здравето 
Промените в Закона за здравето, предложени от ГЕРБ, влизат в пленарната зала на Народното събрание на първо четене. 
Поправките на управляващата партия предвиждат уведомяването и поставянето под карантина да може да става по 
телефон, имейл или чрез SMS. 
Поставянето под карантина чрез телефон или имейл облекчава работата на регионалните здравни инспекции, посочват в 
мотивите от ГЕРБ. 
Според новите текстове в Закона за здравето по време на извънредно положение или извънредна епидемична 
обстановка здравният министър ще може да налага забрана за износ на лекарства, за да има необходимото количество 
за нуждите на българските граждани. 
Парламентът ще разгледа окончателно и промените в Закона за личната помощ, предложени от Министерски съвет. С 
тях се гарантира, че най-нуждаещите се хора ще имат достъп до личен асистент, съобразно индивидуалната потребност. 
Според вносителите новите текстове ще повишат качеството на живот на хората с увреждания. 
Депутатите ще обсъдят на второ четене и поправките в Наказателно-процесуалния кодекс, който предвиждат единствено 
Службата на европейския парламент да упражнява надзор при разследвания, предприемани от делегираните 
европейски обвинители. 
Поправките гарантират тяхната независимост от надзора на главния прокурор. 
 
√ Кр. Георгиева: Глобалната икономика се възстановява, но може би губи възходящия импулс 
Глобалната икономика се възстановява от дълбините на коронавирусната криза, но има признаци на забавяне на 
възходящи импулс в страните с нарастващи нива на инфекция от Covid-19, заяви Международният валутен фонд (МВФ) в 
нов доклад за големите икономики на страните от Г-20, съобщава Ройтерс. 
Докладът, публикуван преди виртуалните срещи тази седмица на финансовите представители и лидери от Групата на 20-
те най-силно развити и развиващи се държави, подчертава неравномерността на глобалното възстановяване и 
предупреждава, че кризата вероятно ще остави дълбоки, нееднакви белези. 
В отделна публикация в своя блог управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева приветства, както тя нарече, 
значителния напредък в разработването на ваксини за справяне с коронавируса, който отне повече от милион човешки 
живота по целия свят и доведе до десетки милиони загубени работни места. 
Тя обаче предупреди, че предстоящият икономически път остава "труден и склонен към временен неуспех". 
През миналият месец МВФ прогнозира свиване на глобалната икономика от 4,4% през 2020 г. , като очаква световната 
икономика да се върне към растеж от 5,2% през 2021 г., но заяви, че перспективите за много от развиващите се пазари са 
се влошили. 
Г-жа Георгиева каза, че данните, получени след тази прогноза на фонда, потвърждават продължаващото икономическо 
възстановяване, като САЩ и други напреднали икономики са отчели по-силна от очакваното икономическа активност 
през третото тримесечие. 
Но тя отбеляза, че най-новите данни за интензивно свиващите се индустрии в сферата на услугите показват, че се забавя 
възходящия импулс на икономиките, където се възражда коронавирусната пандемия. 
Докато фискалните разходи от близо 12 трилиона долара и паричните политики в световен план са предотвратили още 
по-лоши икономически резултати, бедността и неравенството се увеличават и е необходима по-голяма подкрепа, каза 
МВФ. 
Новите вирусни огнища и по-строгите ограничения за мобилност, както и забавяне в разработването и 
разпространението на ваксини могат да намалят растежа, да увеличат публичния дълг и да влошат икономическите 
белези, предупреди шефът на МВФ. 

https://careershow.bg/obshti-uslovia-kandidati/
https://careershow.bg/register/
https://careershow.bg/exhibitors/
https://careershow.bg/program/
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Кристалина Георгиева призова страните от Г-20 да действат бързо и единно, за да осигурят непрекъсната подкрепа и да 
осигурят наличието на достатъчно ваксини по целия свят, като предупреди, че възстановяването не може да бъде 
запазено, ако пандемията не бъде победена навсякъде. 
В началото на седмицата ръководителят на Световната здравна организация заяви, че лидерите на Г-20 са имали 
възможност да се ангажират финансово и политически с глобалната програма COVAX, създадена да предостави ваксини 
срещу Covid-19 на по-бедните страни. 
По време на все още настоящия американски президент Доналд Тръмп САЩ заплашиха да се оттеглят от СЗО и отказаха 
да се присъединят към COVAX, но експерти казват, че неговият наследник, демократът Джо Байдън, може да промени 
курса, след като встъпи в длъжност на 20 януари догодина. 
Джо Байдън също така обеща да се присъедини към Парижкото споразумение за климатичните промени от 2015 г., което 
Тръмп напусна. 
Г-жа Георгиева също така призова лидерите на Г-20 да се ангажират с увеличаване на инвестициите в зелени технологии 
и повишаване на цените на въглерода, оценявайки, че това може да стимулира глобалния брутен вътрешен продукт и да 
създаде около 12 милиона работни места в рамките на едно десетилетие. 
МВФ призова и страните от Г-20, които имат среща тази седмица в Рияд, да премахнат въведените през последните 
години търговски ограничения, за да бъде подкрепено възстановяването на световната икономика, забавено от 
възобновяването на пандемията от Covid-19. 
Тази година Саудитска Арабия е домакин на срещата на върха на Г-20 във виртуален формат. Не ясно дали на нея ще 
участва президентът на САЩ Доналд Тръмп, който е застъпник на протекционистка търговска политика. 
В документ с препоръки за Г-20 МВФ подчертава, че солидното възстановяване зависи от световно политическо 
ръководство, защитаващо многостранното сътрудничество. 
По-специално фондът призовава Г-20 да се въздържа да налага или да засилва търговски ограничения и да премахне 
бързо въведените от началото на годината относно всички медицински стоки и услуги, както за всички стоки и услуги, 
свързани с производството и продажбата на ваксини. 
Фондът призовава освен това Великобритания и ЕС да ратифицират търговско споразумение, за да се избегнат нови 
търговски бариери. 
 
√ Борисов: Ваксините срещу Covid-19 ще бъдат безплатни 
Премиерът Бойко Борисов, който взе участие във видеоконференцията на членовете на Европейския съвет, коментира 
след края му, че се надява до края на годината и Европейският парламент, и Съветът да намерят компромис и решение 
по темата с европейските плащания до държавите членки. 
По отношение на основната тема на Съвета - пандемията, министър-председателят отбеляза, че има няколко страни, в 
които са въведени много тежки мерки, но данните сочат, че това не води задължително до успех. Борисов напомни, че 
т.нар. локдаун се отразява негативно на психиката и на здравето на хората, които са затворени по къщите си.  
„Затова считам, че ние трябва с много добра организация и стриктни мерки – това, което много пъти вече 
отбелязахме – да не се събират хората, доброволно да се ограничават, да носят маски на обществените места, за 
да може и трудовият процес да върви,  парковете, градините и планините да бъдат достъпни, да могат хората 
свободно да се движат и да не чувстват заповед, с която насила да бъдат държани. Това е нашият апел – всеки да 
прояви съзнание и разум“, заяви премиерът. 
По темата за ваксините премиерът Борисов изрази благодарност към Еврокомисията за бързата й работа и за 
създаването на необходимите инструменти. Министър-председателят напомни, че страната ни участва в пълното 
портфолио ваксини, съобразно европейската солидарност.  
„Ваксините ще бъдат безплатни, доброволни и сертифицирани”, категоричен беше Борисов. 
Относно антигенните тестове министър-председателят посочи, че България е подготвена, заделени са 15 млн. лв. за 
тяхното закупуване.  
„Целта е когато стигнем платото и малко тръгнем надолу, да знаем цялата картина каква е“, добави Борисов.  
По думите му антигенните тестове са важни  и за улесняването на пътуването между европейските държави. 
След края на видеоконференцията премиерът Бойко Борисов проведе работно съвещание с министъра на 
здравеопазването Костадин Ангелов, на която обсъдиха резултатите от дискусиите на европейските лидери. 
 
√ Спад на строителството в ЕС през септември, но при растеж в България 
Продукцията в строителния сектор на ЕС отбеляза рязък спад през септември за пръв път от пет месеца насам, показват 
данни на Евростат. В рамките на България обаче строителството през септември отбеляза растеж, който се оказа третият 
най-добър в рамките на съюза. 
Строителството в ЕС се сви през септември с 2,5%, заличавайки голяма част от отскока с 3,5% през август, докато в 
рамките на еврозоната се понижи с 2,9% след ръст с 3,9% месец по-рано. Това представлява първо свиване на 
строителството в ЕС и еврозоната от април насам, когато строгите ограничителни мерки заради първата вълна на 
коронавирусна пандемия причиниха двуцифрени спадове. 
Продукцията от гражданското и инженерно строителство в ЕС се понижи през септември с 0,8%, а в еврозоната с 0,4%, 
докато сградното строителство спадна съответно с 2,7% и с 3,2 на сто. 
Най-солидно понижение през август отбеляза строителството във Франция, спадайки с цели 8,4%, следвана от Италия 
(спад с 8,1%) и Словакия (с 3,0%). В същото време най-силно повишение беше отчето в Словения (с 2,6%), в Румъния (с 
1,7%) и в България и Германия (повишения с по 1,5%). 
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Спрямо година по-рано продукцията в строителния сектор на ЕС и еврозоната се понижи през септември съответно с 
2,7% и с 2,5%. 
Най-силен спад на годишна база в строителството беше отчетен в Словакия (спад с цели 22,8%), Унгария (с 14,7%) и 
Полша (с 11,8%),  докато най-добро повишение беше отчетно в Румъния (растеж със 17,3%), Словения (със 7,9%) и Италия 
(с 5,1%). 
Според същото проучване на Евростат строителството в България нарасна през септември с 1,5% спрямо август, когато се 
сви с 0,3%. Това представлява първо нарастване от три месеца насам  и третия най-добър растеж в рамките на 
Европейския съюз. 
На годишна база продукцията в българското строителство се понижи през септември с 1,7% след спад с 4,8% през август, 
запазвайки негативната тенденция от началото на годината и след резките спадове през март , април и май съответно с 
13,8%, с 15,5% и с 14,0%, когато бяха в сила най-рестриктивните мерки за борба с Covid-19. 
В рамките на третото тримесечие строителството в нашата страна нарасна с 4,8% след спад с 5,5% през второто 
тримесечие и се сви с 3,6% спрямо година по-рано след спад с 10,4% през периода април - юни. 
В същото време продукцията в строителния сектор на ЕС и еврозоната отскочи рязко през третото тримесечие съответно 
с 9,9% и с 12,5% след спадове с 10,1% и с 11,6% през второто тримесечие. Спрямо година по-рано строителството в ЕС и 
еврозоната се сви през периода юли - септември съответно с 3,1% и с 2,9% след солидни сривове с 13,52% и с 15,4% през 
второто тримесечие. 
 
√ Covid пандемията доведе до световно "дългово цунами" 
Коронавирусната криза тласна нивата на глобалния дълг до нов рекорден връх от над 272 трлн. долара през третото 
тримесечие, заяви Институтът за международни финанси (IIF), като предупреди за "атаката на дълговото цунами", 
съобщава бизнес телевизия CNBC. 
Институтът прогнозира, че глобалният дълг ще счупи нови рекорди през следващите месеци, за да достигне 277 трлн. 
долара до края на годината, което би представлявало цели 365% от световния брутен вътрешен продукт. 
Това се случва, след като правителствата по света засилиха подкрепата за компаниите и гражданите си на фона на 
глобалната пандемия, която доведе до настоявания за оставането на хората в къщи. Бизнесът също трябваше да търси 
алтернативно финансиране, тъй като икономическата дейност почти замря заради Covid-19 през пролетта. И двете 
събития доведоха до по-големи заеми и следователно до по-голяма задлъжнялост. 
"Насърчен от рязкото нарастване на правителствените и корпоративни заеми, докато не отмине  коронавирусната 
пандемия, глобалният дълг се е увеличил с 15 трилиона долара през първите три тримесечия на 2020 г. и сега надхвърля 
272 трилиона долара“, се посочва в последния доклад Global Debt Monitor на IIF. 
Сред развитите държави дългът се повиши до над 432% от БВП през третото тримесечие - увеличение с цели 50% спрямо 
2019 г. Съединените щати, които приложиха едни от най-големите антикризисни стимулиращи пакети в света за над 3 
трлн. долара, представляват почти половината от този ръст на дълга. 
В еврозоната правителствените действия доведоха до увеличаване на държавния дълг с 1,5 трлн. долара за същия 
период, достигайки 53 трилиона долара. Това все още е под рекорда за региона на единната валута от 55 трилиона 
долара през второто тримесечие на 2014 г., когато еврозоната се справяше с дълговата криза. 
На развиващите се пазари нивата на дълга пък нараснаха до над 248% от БВП, като Ливан, Китай, Малайзия и Турция 
отбелязаха най-големи рътове на дълга на нефинансовия сектор. 
Пандемията на коронавируса обаче не е единственият фактор, който е виновен за огромното ниво на глобален дълг. 
"Темпът на натрупване на глобален дълг е безпрецедентен от 2016 г. насам, нараствайки с над 52 трилиона долара", 
отбелязва Институтът за международни финанси. 
"Въпреки че около 15 трилиона долара от този скок е регистриран през 2020 г. на фона на пандемията Covid-19, 
натрупването на дълг през последните четири години далеч надхвърля нарастването с 6 трилиона долара през 
предходните четири години", допълва IIF. 
По-големите нива на дълга излагат правителствата, компаниите и домакинствата на по-висок риск по време на 
икономически спад, тъй като те са длъжни да обслужват този огромен по размери дълг. 
 
В. Mонитор 
 
√ ДФЗ отсрочва заемите на животновъдите 
Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ реши на свое заседание да разсрочи кредитите, отпуснати на животновъди през 
периода 2008 – 2012 г. Размерът на лихвата по отсрочването на задълженията е в размер на 2 %, съобщиха от 
Разплащателната агенция. 
Заявления за отсрочване на отпуснатите от фонда заеми ще се приемат в ОД на ДФ„Земеделие“ от 27 ноември 2020 г. до 
26 февруари 2021 г. 
Отсрочват се дължимите задължения към 27.11.2020 г. : 
- главница и лихва по предоставени през 2008 г. и 2010 г. кредити на птицевъдите за закупуване на фураж, до 27 ноември 
2021 г. 
- главница и лихва по предоставени през 2008 г. и 2010 г. кредити на свиневъдите за закупуване на фураж, до 27 ноември 
2021 г. 
- главница и лихва по предоставени през 2008, 2009, 2010 г. и 2012 г. кредити на животновъдите за закупуване на фураж, 
до 27 ноември 2021 г. От възможността за отсрочване на тези кредити могат да се възползват само кредитополучатели, 
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които са подали заявление по схема за държавна помощ „Помощ за подкрепа за осигуряване на ликвидност на 
земеделските стопани, извършващи дейност в първичното селскостопанско производство за преодоляване на 
последствията от негативното икономическо въздействие от COVID-19“, за погасяване на кредити до 100 000 евро, като 
отсрочването е за остатъка от непогасеното задължение. 
Отсрочване на дължимите заеми могат да поискат само фермери, които през стопанската 2019-2020 г. отглеждат 
животни от същото направление, по което е получен кредитът (птицевъдство, свиневъдство, животновъдство-едър и 
дребен рогат добитък). Доказването на условието се удостоверява с извлечение от Интегрираната информационна 
система ВетИс на БАБХ, а за животните, които не подлежат на идентификация - писмо от официален ветеринарен лекар. 
Не се допуска отсрочване на заеми на кредитополучател, за който е открито производство по несъстоятелност по реда на 
Търговския закон към датата на сключване на анекса. 
 
√ По-добре заварчик, отколкото дипломиран безработен 
Бум на желаещи да станат заварчици през последните години, отчитат в центровете за професионално обучение у нас. За 
по-младите българи това може да изглежда странно, но по-възрастното поколение пази спомена за едни години, когато 
най-добре заплатени бяха не лекарите и висшистите, а представителите на някои от тези „непрестижни” на пръв поглед 
професии: строители, бояджии, ел. и ВиК техници, заварчици, фаянсаджии, багеристи, автотенекеджии. 
С настъпването на демокрацията за един период тези професии изведнъж бяха обявени за втора ръка и нежелани от 
младите. На преден план излязоха „професиите на чистите ръце”, както ги бе определил един социолог. На топло и 
чисто, в кабинет с всички удобства. 
Но ето че днес, 30-ина години по-късно, нещата се променят. А „непрестижните” професии се превръщат в желани. 
Основната причина за това е липсата на достатъчно квалифицирани кадри, които да задоволят нуждите от тях. През 
последните години у нас се наблюдава нов бум на строителството. А всеки, който има и елементарна представа от това, 
знае, че в този бранш фигурата на заварчика е една от основните. Всеки може да бърка бетон и да реди тухли, но за една 
хубава и здрава заварка си трябват професионални умения. Които не се добиват от книжките и интернет, а в практиката, 
на строителното скеле в пек и студ по 8-10 часа на ден. 
През последните години държавата все повече отчита острата нужда от представители на тези набързо обявени за 
нежелани като безперспективни професии. След като обаче страната ни вече е наводнена от юристи, икономисти и 
прочее хора на канцеларския труд, изведнъж се усети липсата на специалисти в някои изчезващи вече професии, сред 
които и заварчиците. Една от причините е, че през годините по-възрастните майстори - факири в занаята, се 
пенсионираха. А на тяхно място не дойде млада смяна. Така изведнъж цели сектори започнаха да търсят със свещ 
квалифицирани работници срещу отлично заплащане. 
Затова решението на държавата да изгради мост между учебните заведения и бизнеса е похвална. По този начин ще се 
избегне обучението на бъдещи безработни, а интересът на младежите ще се насочи към обучение в специалност и 
направления, с които след завършването им ще могат да се реализират веднага на пазара на труда. С една дума по-
добре добре платен заварчик, отколкото дипломиран безработен. Няма съмнение, само така ще избегнем популярния 
преди години рефрен от парче на трио НЛО: „Лекарите карат кооптаксита, биолози ни поправят печките, синоптици мият 
ни колите, а физици в цирка решат мечките.” 
 
√ ЕС очаква след месец доставките на ваксини срещу COVID-19 
Това съобщи председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен 
От средата на декември се очаква ваксините срещу COVID-19 на "Пфайзер" ("Байонтек") и на "Модeрна" да получат 
разрешение от европейската лекарствена агенция за разпространение в ЕС. Това съобщи председателят на Европейската 
комисия Урсула фон дер Лайен след днешната видеоконференция на Европейския съвет. 
Тя уточни, че в началото ще бъдат доставени малки количества, предназначени за здравните работници и възрастните 
хора. По нейните думи досега ЕК е сключила пет рамкови споразумения с производители на ваксини и скоро може да се 
очаква шеста договореност. 
Фон дер Лайен добави, че днес държавните и правителствените ръководители от ЕС са обсъдили начините за взаимно 
признаване на данните от бързите изследвания за антитела срещу новото заболяване. 
По нейните думи се предвижда да се признават данни от изследвания с над 80 на сто успеваемост при определянето на 
резултата. Тя добави, че се предвижда до края на годината държавите в ЕС да въведат единен електронен формуляр за 
пътуващите, който да служи за проследяването на контактите на заразените. 
 
Investor.bg 
 
√ От догодина всички родители ще ползват по-големи данъчни облекчения 
Детските надбавки остават само за по-бедните семейства 
От следващата година семействата със средномесечен доход под 510 лв. за всеки член от домакинството ще получават 
детски надбавки в размер на 40 лв. за едно дете и 90 лв. за две деца. Помощите за семействата с три деца ще са в размер 
на 135 лв., а за четири деца – 145 лв. Това става ясно от доклада за държавния бюджет за догодина, който предстои 
малко по-късно днес да бъде гласуван на второ четене в парламентарната Комисия по бюджет и финанси. 
В доклада се е появила и друга новост – бедните семейства ще получават освен помощи за децата и данъчно 
облекчение, ако родителите работят или са декларирали други облагаеми доходи пред НАП. Данъчното облекчение 
обаче ще бъде и за всички останали родители 
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Припомняме, че в първоначалния вариант на Бюджет 2021 се планираше догодина да няма подоходен критерий за 
детските надбавки и от тях да може да се възползва всяко семейство с дете до 18-годишна възраст. Според данните сега 
надбавки получават 572 хил. деца, а според плановете през 2021 г. от помощта трябваше да се възползват 1,26 милиона 
деца. Тригодишната бюджетна прогноза обаче включваше тази опция да важи само за догодина, което отприщи вълна от 
критики срещу управляващите, че си „купуват“ родителите заради предстоящите през пролетта парламентарни избори.  
В крайна сметка от ГЕРБ се отказаха от детски добавки за всички родители без оглед на дохода и предложиха с 
предвидените за тази мярка пари (близо 290 млн. лв.) да бъдат подпомогнати полицаите и лекарите на първа линия в 
борбата с коронавируса. 
Коалиционните партньори от ВМРО обаче се обявиха против отпадането на мярката. Според тях правилата, по които 
отпускането на детски надбавки става сега, ощетяват голяма част от работещите родители, и са в полза на "хора, които 
умишлено укриват доходи или направо в маргиналните групи".  
Явно обаче е постигнат компромис, защото по предложение на ВМРО се въвежда и данъчно облекчение за деца, с което 
облагаемата основа ще може да се намали до 4500 лв. на година за едно дете и до 9000 лв. за две деца. Така 
максималната отстъпка за едно дете може да бъде 450 лв., а за две – 900 лв. За три деца облагаемата основа ще може да 
се намали до 13 500 лв., с което помощта става 1350 лв. 
В сега действащите разпоредби от Закона за данъците върху доходите на физическите лица има подобно облекчение, 
въведено през 2015 г. и то е в размер до 20 лв. на дете за година. 
Новото данъчно облекчение ще се ползва от всички родители, включително и от тези, които получават и надбавки. По 
неофициални данни се очаква това да струва на хазната 135 млн. лв. по-малко приходи по Закона за данъците върху 
доходите на физическите лица.  
Предстои гласуването на тези текстове както в бюджетна комисия (тази вечер), така и в пленарната зала (на 24 ноември). 
 
√ Бюджетът на НЗОК за 2021 г. гарантира допълнителни пари за медиците на първа линия 
С промени в бюджета си за догодина Касата получава още 237 млн. лв. за месечните надбавки на медиците 
Проектът на Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2021 г. премина светкавично и без 
никакви дебати на второ четене през бюджетната комисия. План-сметката на здравния фонд надхвърля 5,34 млрд. лв. – 
рекордна за Касата сума.  
Гарантират се средствата за допълнителни плащания към медиците на първа линия в борбата с коронавируса. 237 млн. 
лв. повече са парите, заложени в бюджета, които са предвидени за тях. В извънредна епидемична обстановка лекарите 
ще получават месечно допълнително по 600 лв. към заплатите си, сестрите по 360 лв., а санитарите – по 120 лв. 
Припомняме, че на първо четене в пленарна зала от опозицията разкритикуваха, че това е стандартен, а не 
необходимият COVID-бюджет, който не отговаря на извънредната ситуация и не отразява здравните нужди на българите, 
породени от коронавирусната пандемия. 
Така в условията на пандемия бюджетът на НЗОК предвижда 5,084 млрд. лева приходи и трансфери. Средствата за 
здравноосигурителни плащания са в размер на над 4,7 млрд. лв., което представлява увеличение с 316 млн. лв. спрямо 
2020 г.  
В приетия на второ четене проект здравноосигурителните приходи са в размер на 4,980 млрд. лв., от които 3,2 млрд. лв. 
са от здравноосигурителни вноски и 1,780 млрд. лв. са трансфери за здравно осигуряване. Трансферите за здравно 
осигуряване за 2021 г. са разчетени с ръст от 246,5 млн. лв. спрямо 2020 г. Средствата за здравноосигурителни плащания 
са в размер на над 4,7 млрд. лв., което представлява увеличение с 316 млн. лв. спрямо 2020 г.  
Разпределението на средствата за здравноосигурителни плащания е: за първична извънболнична медицинска помощ -
 266 млн. лв.; за специализирана извънболнична медицинска помощ - 283 млн. лв.; за дентална помощ - 197 млн. лв.; за 
медико-диагностична дейност – 100,9 млн. лв.; за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за 
специални медицински цели, за лекарствени продукти за злокачествени заболявания и за животозастрашаващи 
кръвоизливи и спешни оперативни и инвазивни интервенции при пациенти с вродени коагулопатии - общо 1,332 млрд. 
лв.; за медицински изделия, прилагани в болничната медицинска помощ – 115 млн. лв.; за болнична медицинска помощ 
– 2,389 млрд. лв.; за здравноосигурителни плащания за медицинска помощ, оказана по правилата за координация на 
системите за социална сигурност - 85 млн. лв. 
 
√ ОИСР: Светът се отдалечава от сценария на нова студена война 
Споразумението за свободна търговия RCEP показва, че Китай е готов на отстъпки, твърди експерт на 
организацията 
„Ние се отдалечаваме от сценария за нова студена война", казва Янсен в интервю за германския икономически 
всекидневник Handelsblatt. От това, според нея, може да възникнат нови възможности за Световната търговска 
организация - като пазител на мултилатеризма. 
А защо се отдалечаваме от възможността за война ли? От една страна – очертава се САЩ да имат нов президент, който 
да не е толкова войнствено настроен. А от друга, според Янсен, с новото споразумение Пекин показва ясни признаци на 
отстъпки.  
„Споразумението показва, че Китай е напълно готов да направи отстъпки. Например страната за първи път прие, че 
данните могат да изтичат от Китай. И второ, наистина се отдалечаваме от сценария на нова „Студена война“. Япония, 
Южна Корея, Австралия и Нова Зеландия ясно показват, че не искат светът да бъде разделен на два блока“.   
Опасност може да има, ако реториката за скъсяване на веригите за създаване на стойност, които сега съществуват в САЩ 
и ЕС, наберат скорост, и ако Азия следва регионална стратегия.  

https://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/biudjet-2021-shte-byde-s-blizo-49-mlrd-lv-deficit-314311/
https://www.investor.bg/biudjet-i-finansi/333/a/ministrite-odobriha-316-mln-lv-poveche-v-biudjeta-na-nzok-prez-2021-g-314765/
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 Ако, от друга страна, нещата се влошат и Европа остане неактивна, споразумението може също така да подсили 
тенденцията към трите регионални търговски блока, ЕС, САЩ и Китай-Азия. „Големият въпрос тогава би бил към кой блок 
би принадлежала Африка“, казва Янсен: „Със сигурност поради географската ѝ близост – логично е да е към Европа, но 
напоследък Китай инвестира много там“, пояснява тя.   
 
БНТ 
 
√ Парламентът с кворум, пренаредиха законодателната програма  
Със 119 регистрирани в зала и 9 онлайн Народното събрание събра кворум и започна работа. Заради забавяне на 
законодателната програма депутатите пренаредиха дневния си ред, като първа точка ще бъде обсъждане на промени в 
Закона за здравето на първо четене, внесени от председателя на ПГ на ГЕРБ Даниела Дариткова. 
За днес е предвидено още второ четене на промените Закона за опазване на околната среда, на Закона за задълженията 
и договорите, промени в НПК, а така също второ четене на промените в Закона за личната помощ и в Закона за 
подпомагане на земеделските производители. 
Парламентарният контрол ще започне след изчерпване на дневния ред. Заради ограниченото време на депутатски 
питания ще отговарят само тримата вицепремиери Томислав Дончев, Екатерина Захариева и Мариана Николова. 
Томислав Дончев ще отговаря на питане относно политиката на правителството при преразпределение на средствата от 
Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 14.07 - 14.10.2020 г. 
Екатерина Захариева ще отговаря относно развитието на Българо-Северомакедонските отношения в контекста на 
преговорите за членство на Република Северна Македония в Европейския съюз. 
Вторият въпрос към нея е за официалната позиция на България при стартирането на преговорите между Европейския 
съюз и Северна Македония. 
Третото питане е относно участието на Република България в инициативата "Три морета". 
Питанията към Мариана Николова са 4, като по-важните са относно финансово подпомагане на туроператори и 
туристически агенти и за заплатите в администрацията на Министерството на околната среда и водите. 
 
√ Борисов: Приветствам предложението за изграждане на Европейски здравен съюз  
Многократно настоявах ЕС да въведе единен протокол за мерките срещу COVID-19. Затова приветствам 
предложението за изграждане на Европейски здравен съюз, който ще позволи ЕС да бъде по-подготвен за в бъдеще 
при евентуални други здравни кризи. Това написа във фейсбук профила си министър-председателят Бойко Борисов. 
Премиерът каза, че на днешната видеоконференция на Европейския съвет ще се обсъди и общия подход на страните 
членки при ваксинацията. 
"Всички участвахме солидарно при заплащането на ваксините, солидарно трябва да бъде и разпределението им. И то 
възможно най-бързо. България е готова, ако са необходими фризери, в които ваксина да се съхранява при много ниска 
температура. Вярвам, че ако сме стриктни и дисциплинирани, можем да преодолеем по възможно най-лекия начин тази 
криза", написа още Борисов. 
 
√ Срещата на върха на ЕС не успя да деблокира 7-годишния бюджет на общността  
Все още няма пълно съгласие по Многогодишната финансова рамка и Пакета за възстановяване, така че 
продължаваме работата по този въпрос“, заяви министър-председателят Бойко Борисов, след като взе участие във 
видеоконференцията на членовете на Европейския съвет. 
Вижте и още във включването на кореспондента ни Десислава Апостолова. 
„Още не може да стигнат парите от европейската солидарност до държавите членки. Ние успяваме да се справяме поне 
засега с парите, но се надявам, че до края на годината и Парламентът, и ние на Съвета ще намерим решения, за да 
отпушат европейските плащания до държавите членки“, добави Борисов. 
По отношение на основната тема на Съвета днес – пандемията, премиерът отбеляза, че в рамките на дискусията е била 
докладвана ситуацията в различните държави членки. Българският министър-председател отбеляза, че има няколко 
страни, в които са въведени много тежки мерки, но данните сочат, че това не води задължително до успех. Борисов 
напомни, че т.нар. локдаун се отразява негативно на психиката и на здравето на хората, които са затворени по къщите си. 
„Затова считам, че ние трябва с много добра организация и стриктни мерки – това, което много пъти вече отбелязахме – 
да не се събират хората, доброволно да се ограничават, да носят маски на обществените места, за да може и трудовият 
процес да върви, парковете, градините и планините да бъдат достъпни, да могат хората свободно да се движат и да не 
чувстват заповед, с която насила да бъдат държани. Това е нашият апел – всеки да прояви съзнание и разум“, заяви 
премиерът. 
Относно антигенните тестове министър-председателят посочи, че България е подготвена, заделени са 15 млн. лв. за 
тяхното закупуване. „Целта е когато стигнем платото и малко тръгнем надолу, да знаем цялата картина каква е“, добави 
Борисов. По думите му антигенните тестове са важни и за улесняването на пътуването между европейските държави. 
„След като ЕК дава толкова препоръки по темата, това ще бъде едно от нещата, които ще улесняват движението за 
пътуващите. Този общ подход и признаването на тестовете е изключително важно нещо, което колегите приехме“, заяви 
министър-председателят. 
По темата за ваксините премиерът Борисов изрази благодарност към Европейската комисия за бързата й работа и за 
създаването на необходимите инструменти. Министър-председателят напомни, че страната ни участва в пълното 
портфолио ваксини, съобразно европейската солидарност. „Много добре работи експертният съвет, който се създаде 
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към ЕК, където от една страна на ниво министри на здравеопазването, от друга страна – националните ни здравни 
инспектори участват и обменят абсолютно пълна информация относно начина, по който се лекува, начина, по който се 
карантинира”, добави Борисов. „Огромна работа е свършила Европейската комисия, по всички наши предложения има 
вече точни решения, точно разписани“, посочи премиерът. Той приветства усилването на Европейската агенция по 
лекарствата , което по думите му ще осигури пълно спокойствие и сигурност на европейските граждани. „Ваксините ще 
бъдат безплатни, доброволни и сертифицирани”, категоричен беше Борисов. 
След края на видеоконференцията премиерът Бойко Борисов проведе работно съвещание с министъра на 
здравеопазването Костадин Ангелов, на която обсъдиха резултатите от дискусиите на европейските лидери. 
 
Bloomberg TV Bulgaria 
 
√ Очаква се ръст от 21% на фалитите у нас през 2020 г. 
Дългите забавяния на плащанията може да доведат до несъстоятелност на компаниите  
Икономически анализатори очакват през следващата година ръст на фалитите на фирми в България с 21 процента в 
сравнение с 2019-а, съобщава БНР. Последствията върху компаниите и увеличението на фалитите ще бъдат подобни на 
вълната от 2009-а, но с разликата, че Covid-19 засяга много повече държави. 
Дългите забавяния на плащанията или големият брой клиенти, които не плащат навреме, може да доведе до 
несъстоятелност на компаниите. 
Прогнозите са за 35% увеличение на фирмената несъстоятелност в глобален мащаб и ефект на доминото след 
пандемията, прогнозират правни експерти, специализирани в сферата на междуфирмената задлъжнялост. 
Рискът от фалити покрива почти всички сектори, особено транспорта, автомобилостроенето, туризма и луксозните стоки. 
Изключения правят само фармацията и IT-сектора, където има по-голяма стабилност. 
Анализите сочат, че ако през 2019 година бизнесът е чакал средно 60 дни, за да получи плащане по реализирана сделка, 
то през 2020-а се очаква да се стигне до 66 дни, а през 2021 г.  - до 68 дни. Това е срокът, в който реално се блокира 
оборотният капитал, което ограничава бизнеса да заделя повече ресурс за инвестиции, модернизация и развитие на 
нови продукти. 
 
√ Константин Ангелов: Мерките не получават нужното разбиране от гражданите 
Ситуацията в страната остава сложна, заяви здравният министър  
Излекуваните от COVID-19 в България за последните седем дни са 5766 души, а общо за настоящата седмица от 
понеделник до четвъртък – 3105 души. Данните бяха съобщени от здравният министър Константин Ангелов в 
Министерски съвет по време на сутрешния брифинг. 
„В страната от общия брой разкрити легла за неусложнени пациенти - 11492 , а интензивни – 1257 , 
хоспитализирани са съответно 5316 и 313, като заетостта на леглата за неусложнени пациенти е 46%, а за 
интензивни пациенти – 25%“, коментира той. 
Според него ситуацията в страната остава изключително сложна, а предприетите мерки не получават нужното разбиране 
и подкрепа от гражданите. 
„Все още продължават да се ширят становищата, че няма такъв вирус или че ние под някаква форма влияем отрицателно 
върху свободите и правата на хората“, заяви здравният министър Константин Ангелов. 
Главният държавен здравен инспектор доц. Ангел Кунчев също изрази становище, че ситуацията в страната не се 
различава коренно от тази от предходната седмица. 
„На база 14 дневна заболяемост България достигна 68 на 100 хиляди, на 13-то място в еЕвропейския съюз. По 
отношение на смъртността – 14.3% на 100 хиляди. На трето място в ЕС. При тези данни всички области са в 
червения сектор“, обясни той. 
Кунчев допълни, че се намираме в ситуация, в която трябва да се вземе дефинитивно решение. 
„Или като общество спазваме мерките такива, каквито са, или преминаваме към много по-строги мерки“, заяви той. 
В брифинга взе участие и кмета на София Йорданка Фандъкова, която подчерта, че градът е под сериозен натиск от 
заразата, но мерките в обществените пространства, които се следят, се спазват все по-добре. 
„Седем екипа проверяват ежедневно мерките в градския транспорт. Дезинфекцията и контролът продължават. 
Предстои ни заседание, на което ще коментираме празниците. Моята позиция е, че не трябва да отслабваме 
мерките в нашия град. Поетапното връщане на ученици в училище също ще бъде обсъдено. Но смятам, че не можем 
да върнем всички от тях“, обясни тя. 
 
√ Ивайло Калфин: Липсата на бюджет е в ущърб за всички, дано Полша и Унгария го осъзнаят 
Ивайло Калфин, бивш вицепремиер и директор на Института за икономика и международни отношения, 19.11.2020 
Липсата на европейски бюджет е в ущърб за всички държави членки и дано Полша и Унгария също го осъзнаят. Сценарий 
за "изгонването" им от Европейския съюз е нереалистичен, но най-вероятно върху тези две държави първоначално ще 
бъде оказан натиск, след това може би ще има някаква форма на договорености извън тези в бюджетната рамка. Това 
заяви Ивайло Калфин, бивш вицепремиер и директор на Института за икономика и международни отношения,  в 
предаването "В развитие" с водещ Делян Петришки. 
"Обвързването на принципа за върховенството на закона при отпускането на многогодишната финансова рамка на 
ЕС беше по настояване на Европейския парламент и повечето страни членки на база на логиката, че не е редно 
европейските данъкоплатци да превеждат значителни субсидии на държави, неспазващи основните 
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европейски принципи...  най-гласни в това отношение бяха така наречените спестовни страни членки, сред които е 
Нидерландия". 
"Но между първоначалната идея и крайното решение, което беше съгласувано с ЕП, се направиха много компромиси и 
договорът, който подлежи на ратификация, е доста по-слаб от оригиналния текст", поясни Ивайло Калфин. 
"Макар и да е започната процедурата по член 7 - лишаването на право на глас на дадена държава, тя е 
изключително трудна и бих казал неработеща. Необходимо е квалифицирано мнозинство в Европейския съвет по 
предложение на Комисията, което да обосновава защо една държава не спазва върховенството на закона". 
Бившият вицепремиер коментира, че отпорът на Полша и Унгария във връзка с бюджета е въпрос на приниципи - "те са 
непрекъснато във фокуса на критиките, посочват се като лош пример, започнати са процедури срещу тях и биха искали да 
избегнат спирането на средствата". 
Според Ивайло Калфин съществува и друг мотив за ветото на Будапеща и Варшава - "по вероятно е те да искат нещо в 
замяна, тъй като знаят колко неработещ е член 7". 
"За съжаление, това е недобра, но и работеща практика в ЕС - чрез спиране на съгласието по една тема да се търси 
компенсация по друга". 
В заключение директорът на Института за икономика и международни отношения прогнозира, че копромисно решение е 
вероятно да бъде постигнато в края на тази година. 
"Ако германското председателство не успее да го направи, много по-тежко ще бъде на следващото в Португалия и 
най-вече на това след него, което е в Словения - една от страните, които подкрепиха ветото". 
Целия разговор може да видите във видеото. 
 
√ Г-20: Съществуват големи рискове в процеса на възстановяване от кризата 
Сред тях са и нови огнища на вируса 
Най-богатите икономики в света предупреждават, че все още съществува голям риск възстановяването от водената от 
вируса рецесия тази година да дерайлира, съобщава Bloomberg. 
Новите ограничения в няколко държави засегнаха икономическата активност. Обединеното кралство, Германия и 
Франция, както и части от САЩ и Австралия са сред страните с нови ограничения на движението и бизнеса в опит са 
овладеят пандемията. Въпреки че мерките не са толкова строги в сравнение с наложените по-рано през годината, все пак 
са достатъчни, за да нанесат щети на икономиката. 
„Възстановяването е неравномерно, силно несигурно и е подложено на повишен риск, включително от нови вирусни 
огнища в някои икономики“, се казва комюнике на страните от Г-20, цитирано от Bloomberg. 
Документът също така сигнализира, че правителствата не планират да оттеглят подкрепата за своите икономики, докато 
заплахата за бизнеса и работниците остава. 
„Решени сме да продължим да използваме всички налични инструменти на политиката, стига да е необходимо, за да 
защитим живота, работата и доходите на хората, да подкрепим глобалното икономическо възстановяване и да подобрим 
устойчивостта на финансовата система“, се допълва в съобщението. 
 
√ Байдън изстреля първи предупредителен куршум към Wall Street 
Екипът, подготвящ новоизбрания президент, включва няколко души, които споделят твърдата позиция на 
Елизабет Уорън относно финансовата индустрия  
Пръстовите отпечатъци на Елизабет Уорън могат да бъдат открити на всеки документ, съдържащ имената на преходния 
екип на Байдън и Wall Street е ужасен, пише в свой анализ CNN. 
Преходният екип, които подготвя новоизбрания президент Джо Байдън, включва няколко души, които споделят твърдата 
и непреклонима позиция на Уорън относно финансовата индустрия в САЩ и кой трябва да работи в нея. 
Влиянието на Уорън, която е ожесточен противник на големите банки и финансовите разхищения на Wall Street, е ранен 
сигнал, че американският финансов център ще бъде поставен под много по-тясно наблюдение и контрол, особено в 
сравнение с четиригодишните усилия на президента Доналд Тръмп да разхлаби регулациите и да счупи оковите на 
големи банки. 
„Главните изпълнителни директори на големите банки, които четат в момента този списък, стават все по загрижени", 
коментира Исак Болтански, директор на политическите изследвания в Compass Point Research & Trading. „Прогресивните 
демократи отвсякъде спечелиха деня в това отношение". 
Байдън е избрал около 500 души, които ще работят редом с правителствените агенции, от ЦРУ до Пощенската служба на 
САЩ, като по неговите думи те ще спомогнат за оформянето на бъдещето на правителствената политика и правилните 
назначения. 
„Създаде си много врагове“ 
Може би начело в притесненителния списък за Уолстрийт е Гари Генслер, който ще ръководи екипа, работещ с 
финансови регулаторни агенции, включително Федералния резерв, SEC и FDIC. Генслер ръководи Комисията за търговия 
със стокови фючърси  (CFTC) от май 2009 г. до януари 2014 г. 
Един от регулаторите от епохата на Обама, Генслер беше най-агресивния от тях в прилагането на закона на Dodd-Frank 
(2010), на който Уолстрийт се противопостави. 
"Гари Генслер несъмнено връща някои лоши спомени", коментира Исак Болтански. 
Въпреки че Генслер е бивш банкер от Goldman Sachs, сега той е смятан за твърд съюзник на Елизабет Уорън. 

https://www.bloombergtv.bg/a/17-v-razvitie/85140-ivaylo-kalfin-lispata-na-byudzhet-e-v-ushtarb-za-vsichki-i-dano-polsha-i-ungariya-go-osaznayat
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„Той си създаде много врагове в политиката и в индустрията“, коментира Ед Милс, политически анализатор към Raymond 
James. "Фактът, че той ще ръководи този екип, е сигнал към крилото на Елизабет Уорън от Демократическата партия, че 
вече имат право на глас при избирането на високопоставни длъжностни лица". 
Байдън си избра и гласовит критик на големите банки и частния капитал 
Финансовият регулаторен екип включва и Денис Келехер, главен изпълнителен директор на Better Markets, организация 
с нестопанска цел, основана след финансовата криза през 2008 г., фокусирана върху принудителното търсене на 
отговорност от Wall Street. 
Келехер, който отказа коментар, не е точно от крилото на Робърт Рубин в Демократическата партия (бел.ред. Рубин, бивш 
председател  на Борда на директорите на Goldman Sachs, беше министър на финансите при президента Бил 
Клинтън). 
Миналия месец Келехер осъди Goldman Sachs като "рецидивист", който "преследва и изтръгва парите на безброй 
американци от Мейнстрий и от много други места по страната". 
В интервю за CNN Business през юни Келехер разкритикува остро това, което смята за „хищнически бизнес модел на 
частния капитал“ по отношение уволняването на служители и осребряване на пенсионните задължения след 
изкупуването им с ливъридж. 
„След като частна инвестиционна компания извлече максималната възвръщаемост от инвестицията си в дадена 
пенсионна компания, тя се опитва да я обърне на публичните пазари, за да може да осребри каквото е останало от трупа 
ѝ“, заяви Келехер. 
Междувременно Байдън е сформирал отделен екип, който ще контролира прехода в управлението на Бюрото за 
финансова защита на потребителите (CFPB), агенцията, която е създадена от самата Уорън. 
Този екип ще се ръководи от Леандра Инглиш, бивш заместник-директор на CFPB. През 2017 г. Инглиш безуспешно се 
опита да блокира кандидатурата на Мик Мулвани, издигната от Тръмп, за временно изпълняващ длъжността директор на 
агенцията. Мулвани преди време настояваше за заличаване на CFPB. Докато даваше показания като временно 
изпълняващ длъжността директор, Мулвани защити своя мандат, заявявайки, че "не изгорил Бюрото чак до основи“. 
"Леандра Инглиш има богат опит в управлението на CFPB, но и по отношение на вътрешните процеси в Бюрото", 
коментира Болтански от Compass Point. 
Не предстои основен ремонт 
Разбира се, важно е да се отбележи, че Байдън е посочил само преходен екип, а не пълен кабинет от министри. Няма 
гаранция, че изборът му за ръководители на агенции и служби в крайна сметка ще угоди на Уорън и прогресивното крило 
на партията. 
И дори ако Байдън искаше да избере регулатори, които биха били много твърди спрямо Уолстрийт, републиканците в 
Сената на САЩ могат спокойно с обикновен мнозинство да блокират тези назначения. (Бел. ред. освен ако демократите 
не спечелят вота в Джорджия.) 
Директорът на политическите изследвания в Compass Point Research & Trading коментира, че „сме в съвсем различен 
момент от еволюцията на финансовото регулиране“, в сравнение с 2009 г., когато администрацията на Обама пое 
властта. Тогава, по време на Голямата рецесия, беше ясно, че основният ремонт на Уолстрийт не е не само неизбежен, но 
и необходим. И  бяха нужни години, за да се приложи Dodd-Frank  
Днес Уолстрийт не се разглежда като основен приоритет, тъй като администрацията на Байдън вероятно ще се 
съсредоточи върху пандемията, неравенството и кризата с промяната на климата. И фактът, че банките са устояли на 
сътресенията на здравната криза (поне засега), предполага, че  Dodd-Frank си е свършил работата. 
Приключи ли "твърде голям, за да лежи в затвора"? 
Но това не означава, че регулаторите, назначени от Байдън, няма да санкционират практиките, които те смятат за 
несправедливи. Анализаторите предупреждават, че администрацията на Байдън може да предприеме мерки срещу 
таксите за овърдрафт - бързоскоростният влак с лесни пари на банковата индустрия, превозващ 11 милиарда долара, 
който според критиците наказва най-уязвимите общества. 
Регулаторите на Байдън биха могли да заемат много по-твърда позиция и по отношение на неправомерното поведение 
на финансовите инстуции като например скандалът с пране на пари Wells Fargo 
„Ако сте банка, която е била обект на скандал, тогава трябва да се притеснявате“, коментира Милс, анализаторът на 
Raymond James. 
Не случайно Goldman Sachs, JPMorgan Chase и Citigroup постигнаха големи извънсъдебни споразумения тази есен с 
администрацията на Тръмп преди изборите. Дори бившият изпълнителен директор на Wells Fargo Джон Стъмпф се 
съгласи да изплати 2,5 милиона долара заради ролята си в скандала с фалшивите банкови сметки 
И все пак Байдън ще бъде под натиск от прогресивнитея по отношение на санкциите. Критиците твърдят, че 
администрацията на Обама се е поддала на "твърде голям, за да лежи в затвора", като не е успяла да накаже големите 
банки и техните топ мениджъри. 
И все пак, подобно на други демократи, Байдън ще трябва да балансира този порив за изкореняване на неправомерните 
действия на Уолстрийт с необходимостта капиталът да продължи да тече. 
"Те се нуждаят от икономиката да работи, за да бъдат преизбрани", коментира Милс. "И не можете да накарате 
икономиката да работи, ако банковият сектор не функционира", добавя експертът.  
 
√ Турската централна банка очаквано увеличи лихвите, лирата поскъпва спрямо долара 
Новият гуверньор на централната банка повиши основните лихви с 475 базисни пункта до 15% 
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Новият управител на Турската централна банка Наджи Агбал повиши лихвения си процент с 475 базисни пункта до 15% от 
10,25% - ход, който отговори на пазарните очаквания, съобщава Investor.bg.  
Комитетът по парична политика отбелязва, че затегнатата парична политика ще бъде запазена, докато инфлацията не се 
забави трайно. 
Като първоначална реакция на пазара лирата поскъпна с 2,5%, като USD/TRY спадна рязко до най-ниското си ниво от края 
на февруари до 7,5110 лири за един долар, но се възстанови умерено. Към 13:19 часа българско време турската лира 
поскъпва с 0,87% до 7,6371 лири за долар. 
„Комитетът реши да приложи прозрачно и силно парично затягане, за да елиминира рисковете за перспективите за 
инфлацията, да ограничи инфлационните очаквания и да възстанови процеса на дефлация“, се казва в изявление на 
централната банка. 
Решението предполага, че за разлика от своите си предшественици Агбал, назначен по-рано този месец като част от 
цялостна реформа, има подкрепата на президента Реджеп Тайип Ердоган за по-ортодоксални усилия за защита на лирата 
и ограничаване на инфлацията. 
След дълго застъпване на теорията, че високите лихвени проценти причиняват, а не ограничават инфлацията, 
президентът се ангажира да подкрепи новите си икономически мениджъри с благоприятна за пазара политика след 
спада на валутата до рекордно ниски нива. 
Агбал наследи сложна структура на финансиране от своя предшественик Мурат Уйсал. Неговият подход вдигна средните 
разходи за финансиране на 14,8% от по-малко от половината от това ниво през юли. 
При двуцифрената инфлация през по-голямата част от тази година реалният лихвен процент беше отрицателен. Валутата 
е най-зле представящата се на развиващите се пазари през 2020 г. до назначаването на Агбал на 7 ноември и оставката 
скоро след това на зетя на президента като министър на икономиката. 
 

 
Инфлацията в Турция се ускори до двуцифрени проценти през тази година на фона на отслабването на лирата. 

Графика: Bloomberg 
 
В изявлението на банката се казва, че тя ще използва само своя едноседмичен репо процент за финансиране на 
търговски банки, стъпка към по-предсказуема политика. 
Икономистите очакват централната банка да промени не толкова прозрачния си подход от август насам. 
 
Мениджър 
 
√ Парламентът смени срока за плащането на данъци от бизнеса  
Срокът за годишните данъчни декларации и внасянето на данъци от фирмите се измества от 31 март на 30 юни. Това 
гласи една от гласуваните вчера промени в Закона за ДДС, приети на второ четене в парламента. 
Депутатска подкрепа получи и предложението на кабинета за ново данъчно облекчение: физическите лица да могат да 
си намаляват данъчната основа с до 2000 лева за ремонти и подобрения в жилищата си, но само при условие, че 
приложат бележка от майстора, направил ремонта.  

https://www.investor.bg/news/browse/today/
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С друга гласувана поправка Народното събрание разпореди данъчно задължено лице, което управлява електронен 
интерфейс и е регистрирано по закона, да води електронен регистър за доставките, за които се счита за доставчик, и за 
доставките на далекосъобщителни услуги, услуги за радио- и телевизионно излъчване или услуги, извършвани по 
електронен път, в които участва. Освободена доставка е извършването на застрахователни и презастрахователни услуги, 
включително на свързаните с тях услуги, извършвани от застрахователни брокери и агенти, прие парламентът. 
Специалният режим за деклариране и отсрочено плащане на ДДС при внос може да се прилага от данъчно задължено 
лице, което към датата на вноса представи пред митническите органи стоки под формата на пратки със собствена 
стойност, ненадвишаваща левовата равностойност на 150 евро, както и неакцизни стоки.  
Според други гласувани текстове лицата, регистрирани в друга държава-членка, които ползват режим за дистанционни 
продажби на стоки, внасяни от трети страни, но са установени на територията на ЕС, и имат съответните законови 
данъчни регистрации, имат право на приспадане на данъчен кредит по общите правила на закона за получени доставки 
на стоки и/или услуги с място на изпълнение на територията на страната. 
Лице, което не е установено на територията на страната и е регистрирано в друга държава-членка за прилагане на режим 
в Съюза, режим извън Съюза или режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни, и не начислило 
ДДС за извършени доставки с място на изпълнение на територията на страната в данъчния период, се наказва с глоба - за 
физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в 
размер 25 на сто от неначисления данък или данъка в по-малък размер, но не по-малко от 250 лв. При повторно 
нарушение размерът на глобата или на имуществената санкция е двукратният размер на неначисления данък, но не по-
малко от 5000 лв. 
Сред гласуваните днес промени бе и редукцията на косвения данък за доставка на храна за вкъщи на 9%. Данъчното 
облекчение е с временен характер и ще важи до края на 2021 г., докогато е намалена ставката и за храната в 
ресторантите. Налогът за храната от топлите витрини на супермаркетите, пици и дюнери обаче остава 20%.  
По предложение на депутата от ГЕРБ и председател на Бюджетна комисия Менда Стоянова бе приет и още един текст. 
Според него лице, подало искане за предсрочно прекратяване на лиценз от Закона за харазрта, по което няма издадено 
разрешение за предсрочно прекратяване от НАП до 31 декември 2020 г. не дължи годишна вноска за социално 
отговорно поведение за 2021 г.  
Парламентът обаче отхвърли предложението на БСП за 9-процентно ДДС върху лекарствата. Социалистите предлагаха 
да бъде намален данъкът от 20 на 9% за лекарствени продукти, включени в позитивния списък по Закона за 
лекарствените продукти в хуманитарната медицина, заплащани със средства на бюджета на НЗОК, медицински изделия 
и диетични храни за медицински цели. Предложението обаче не събра нужните гласове. "За" него гласуваха 33 народни 
представители, 58 "против" и 20 "се въздържаха", с което идеята беше отхвърлена.  
Депутатите отхвърлиха и предложението на "Oбeдинeнитe пaтpиoти" и БCΠ да не се облагат с данък ваучерите за храна 
до 100 лв. месечно. Вмecтo това бе прието предложението на ГEPБ, с което ваучерите за храна без данък стават от 60 на 
80 лв. По време на дебатите не стана ясно как това ще се отрази на държавния бюджет, тъй ĸaтo тeзи paзxoди ca 
ocвoбoдeни от данъци. 
 
√ Парламентът отхвърли предложението за 9% ДДС върху лекарствата  
Парламентът отхвърли предложението на БСП за 9% ДДС върху лекарствата, плащани от Здравната каса, медицинските 
изделия и диетичните храни за медицински цели. То беше направено между първо и второ четене на Закона за данъка 
върху добавената стойност, който депутатите разглеждат на второ четене днес. "За" предложението гласуваха 33 
народни представители, 58 бяха "против", а 20 "въздържали се". 
"Няма по-логично нещо по време на криза, особено като тази, да се намали ставката на лекарствата. Те могат да бъдат 
облагани с такава ставка както кебапчетата, например", коментира Георги Гьоков от БСП.  
Румен Гечев от БСП също защити предложението, като отбеляза, че това е европейска практика. "Цинично е да намалите 
ДДС за виното и бирата, а да оставите 20 на сто за лекарствата", изтъкна депутатът. 
За сметка на това обаче мнозинството одобри ДДС-то за дотавка на храна за вкъщи също да падне на 9%. Ставката обаче 
остава 20% за храната от топлите витрини на супермаркетите, а също и за пици и дюнери, без да получават друга услуга 
около нея. 
Намалението на косвения налог за доставката на храна ще важи до края на 2021 г., докогато е намалена ставката и за 
храната в ресторантите, уточни шефката на бюджетната комисия Менда Стоянова, при обсъждането на промените в 
данъчните закони на второ четене днес. 
С промени преди няколко месеца беше намален косвения данък от 20 на 9% за книги, бебешки храни и пелени, а също и 
за туристически услуги и заведения. 
 
√ За първи път парламентът подкрепи вето на Радев  
Ветото на президента Румен Радев върху промените в Наказателния кодекс и Закона за автомобилните превози мина в 
пленарна зала, с което отпаднаха предвидените в тях тежки санкции за нерегламентиран превоз на пътници. Това е 
първият случай, в който сега действащият парламент подкрепя вето на настоящия държавен глава. 
Текстовете, променени през преходните и заключителни разпоредби на Кодекса за търговското корабоплаване, не 
успяха да съберат необходимата подкрепа при повторното гласуване в пленарна зала. "За" завишените санкции 
гласуваха 93 народни представители, 61 бяха "против", а 18 "се въздържаха".  
Така държавният глава спря преквалифицирането на извършването на превоз на пътници без необходимото 
разрешение, регистрация или лиценз от административно нарушение в престъпление чрез специален състав в 
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Наказателния кодекс. Предвиденото наказание от управляващите бе затвор от 2 до 5 години, а моторното превозно 
средство, послужило за извършване на нарушението, да се отнема в полза на държавата, независимо чия собственост е. 
Ако се използва подправен документ или нарушението се извършва от повече от едно лице, наказанието беше още по-
високо. 
Според президента с промените едно и също деяние се определя и като престъпление, и като административно 
нарушение, като се дублират отговорности с различна тежест, без да има яснота кой ще е приложимият ред, което ще 
доведе единствено до объркване и няма да има реален принос в борбата срещу "сивата икономика".  
 
√ Полска компания купува втория най-голям български застрахователен брокер  
Вторият най-голям застрахователен брокер в България – I&G ще бъде придобит от полска застрахователна компания. 
Сделката е получила одобрението на Комисията за защита на конкуренцията, става ясно от съобщение на сайта на КЗК. 
В момента 51% дял в собствеността на брокера има италианската компания Asigest Broker. Останалите акции се 
притежават както следва – 44% от Николай Здравков, съсобственик на още няколко компании за финансов лизинг, 
недвижима собственост и други, и Нора Комитова с 5% дял. 
I&G е генерирал приходи от 57,8 млн. лв. само в първата половина на 2020 г., което – въпреки икономическия спад 
заради мерките срещу COVID-19, е с цели 13% повече в сравнение със същия период на миналата година. В България има 
над 300 активни застрахователни брокера, като най-голям с пазарен дял от 7,7% е SDI Group, следван от I&G с пазарен 
дял от 6,8%. След това в топ 5 на най-големите по приходи брокери се нареждат Тотал Инс (5,9% пазарен дял), Дженерал 
Брокер (5,1%) и Марш (4,9%). 
Към момента Унилинк оперира единствено в Полша. Компанията работи с 14 000 представителсва в страната и е скючила 
над 1,75 млн.  полици годишно.  
 
√ Икономическите перспективи за Еврозоната запазват висока степен на несигурност  
Въпреки "много окуражителните новини" относно кандидатите за коронавирусни ваксини през последните седмици, 
икономическите перспективи за Еврозоната продължават да се характеризират с "висока степен на несигурност", заяви 
управителят на ЕЦБ Кристин Лагард по време на нейното изслушване от Комисията по икономически въпроси на 
Европейския парламент, предава БНР. 
"Неотдавнашният ръст на случаите на Covid-19 в цяла Европа и последвалите мерки за ограничаване на пандемията 
допринасят за и без това повишеното ниво на несигурност и представляват сериозно предизвикателство за глобалната 
икономика. Частичния и неравномерен отскок при растежа на БВП на отделните страни членки на Еврозоната, както и 
продължаващата слабост в сектора на услугите като ключови въпроси, влияещи върху икономическите перспективи", 
заяви шефът на ЕЦБ.  
Според Кристин Лагард фискалните стимули остават от "ключово значение", за да може Еврозоната да се възстанови от 
коронавирусната криза, а стимулите трябва бързо да допълват и укрепват паричната политика. Тя отбеляза, че към 
днешна дата правителствата от Еврозоната са приложили фискални стимули, равняващите се на над 4% от БВП на 
региона само в рамките на 2020 г. 
"Тези национални фискални отговори бяха много ефективни. Схемите за запазване на работните места и за гарантиране 
на заемите са помогнали по-специално за осигуряване на заетост и за предотвратяване на ненужна загуба на 
жизнеспособен бизнес. Те бяха решаващо допълнени от подкрепа на ниво ЕС - така наречените „предпазни мрежи“ - 
които засилват техните ефекти за повишаване на доверието. Чрез подсилване на търсенето и улесняване на достъпа до 
кредити за компаниите, тези мерки също така засилиха ефективността на нашата парична политика", отбеляза Кристин 
Лагард. 
Според нея пакетът "Следващо поколение ЕС" трябва да започне да функционира незабавно. Допълнителните ресурси на 
пакета могат да улеснят експанзивни фискални политики, най-вече в онези държави от еврозоната с ограничено 
фискално пространство. 
"Трябва също така да осигурим подходящи договорености, които да позволят добро последователното и ефективно 
изразходване на тези средства. Ето защо приветствам неотдавнашния принос на Европейския парламент за насърчаване 
на прозрачността и отчетността при използването на фискалната подкрепа на ЕС. Поради това е по-важно от всякога 
паричната политика и фискалната политика да продължават да работят ръка за ръка, като това се прави при пълно 
зачитане на мандата и независимостта на ЕЦБ", посочи шефът на ЕЦБ пред евродепутатите. 
"Реакцията на Европа на кризата досега е не само впечатляваща, но и високоефективна. Навлизайки във втората фаза на 
кризата обаче, ние трябва да проявим постоянство и да продължим със същия ангажимент по отношение на хората в 
Европа", отбеляза Лагард.  
 
√ МВФ призова Г-20 да премахнат търговските бариери  
Международният валутен фонд призова страните от Г-20, които се събират тази седмица в Рияд, да премахнат 
въведените през последните години търговски ограничения, за да бъде подкрепено възстановяването на световната 
икономика, забавено от втората вълна на пандемията от Ковид-19, предаде Франс прес.  
Тази година Саудитска Арабия е домакин на срещата на върха на Г-20 във виртуален формат. Не ясно дали в нея ще 
участва президентът на САЩ Доналд Тръмп, който е застъпник на протекционистка търговска политика, отбелязва БТА. В 
документ с препоръки за Г-20 МВФ подчертава, че солидното възстановяване зависи от световно политическо 
ръководство, защитаващо многостранното сътрудничество. 
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По-специално фондът призовава Г-20 да се въздържа да налага или да засилва търговски ограничения и да премахне 
бързо въведените от началото на годината бариери по отношение на всички медицински стоки и услуги, както за всички 
стоки и услуги, свързани с производството и продажбата на ваксини. Според МВФ трябва бъдат премахнати и въведените 
през последните години митнически и немитнически бариери - вносни квоти или втвърдяване на санитарните норми, 
ограничаващи механично вноса. Фондът призовава освен това Великобритания и ЕС да ратифицират търговско 
споразумение, за да се избегнат нови търговски бариери. 
Препоръките се отправят в момент, когато възстановяването на световната икономика остава трудно поради 
възобновяването на пандемията от Ковид-19 в много страни, предупреди управляващата директорка на МВФ Кристалина 
Георгиева. Засега фондът прогнозира свиване на световния БВП с 4,4 на сто тази година и нарастване с 5,2 на сто 
догодина. "Но докато вече се очертава медицинско решение на кризата с достъпна ваксина, то възстановяването на 
икономиката остава податливо на обрати", изтъква Георгиева в блог публикация преди срещата на Г-20. В същото време 
тя отбелязва, че растежът през третото тримесечие е бил по-добър от очакваното в Съединените щати, Япония и 
Еврозоната. 
Ръководителката на МВФ подчертава, че световната икономика се намира в точка на критичен обрат. По думите й 
възобновяването на пандемията припомня до каква степен устойчивото възстановяване е невъзможно, ако болестта не 
бъде преборена навсякъде. Оттук и необходимостта от трансгранично сътрудничество, за да бъде намалена опасността 
от недостатъчно снабдяване с ваксини, лечение и тестове, предупреждава Кристалина Георгиева. По думите й това 
означава да се умножат многостранните усилия за производството, закупуването и прдажбата на тези санитарни 
решения, по-специално в най-бедните страни. Както многократно е заявявала от месеци, ръководителката на МВФ 
препоръчва на страните от Г-20 да подкрепят финансово своите икономики докато кризата не приключи. 
Освен това страните биха могли да инвестират по съгласуван начин в инфраструктурите, за да придадат динамика на 
растежа и да постигнат целите по отношение на околната среда. 
МВФ от началото на пандемията е отпуснал на 82 страни над 100 милиарда долара за борба с разпространението и 
последиците от коронавируса, се казва в публикувания на сайта на организацията блог на Кристалина Георгиева, цитиран 
от ТАСС. 
 
√ Китай дава сигнал, че не търси икономическо отделяне  
Китайският президент Си Дзинпин даде сигнал вчера, че втората най-голяма икономика на планетата ще засили 
международното си сътрудничество, включително и със САЩ, пише Си Ен Би Си. 
Търговското напрежение между Пекин и Вашингтон ескалира през последните две години, след като администрацията 
на Доналд Тръмп наложи мита върху китайски стоки за стотици милиони долари, като Китай отвърна със сходни мерки. 
След това двете страни проведоха продължителни търговски преговори, като през януари те подписаха „първа фаза“ от 
търговско споразумение с надеждата, че то ще разреши конфликта им. Пандемията от коронавирус и американските 
санкции срещу китайски технологични компании обаче доведоха до ново обтягане на отношенията, като някои експерти 
дори заговориха за „пълно отделяне“ на икономиката на САЩ от тази на Китай. 
„Ние определено няма да търсим обръщане на курса на историята и икономическо „отделяне“ или създаване на тесни 
кръгове от икономики, които са затворени от останалия свят“, коментира Си по време на виртуалната среща на 
политически и бизнес лидери Asia-Pacific Economic Cooperation CEO Dialogues. 
Той също така заяви, че Китай ще намали митата и ще подпише повече споразумения за свободна търговия, без обаче да 
споменава дали в това число влизат тарифите върху вноса от САЩ. 
Засега не е ясно дали избраният за президент на САЩ Джо Байдън ще отмени митата върху китайските стоки, наложени 
от администрацията на Тръмп, но според експерти Вашингтон ще продължи твърдата си политика по отношение на 
Пекин и при администрацията на Байдън. 
Речта на Си идва, след като през уикенда Китай и още 14 страни от Азиатско-тихоокеанския регион подписаха търговско 
споразумение. Пактът, в който не влиза САЩ, създава най-големият търговски блок в света, отговарящ за около една 
трета от световното население и сходен дял от световната икономика. В договора за „Регионално всеобхватно 
икономическо партньорство“ (Regional Comprehensive Economic Partnership – RCEP) влизат както Япония, Южна Корея, 
Австралия, Нова Зеландия, така и държавите от Асоциацията на страните от Югоизточна Азия (ASEAN) – Индонезия, 
Тайланд, Сингапур, Малайзия, Филипините, Виетнам, Бруней, Камбоджа, Лаос и Мианмар. 
Заради пандемията от короанвирус тази година ASEAN измести САЩ и ЕС като най-големият търговски партньор на 
Китай, отбелязаха в сряда анализатори на Morgan Stanley. 
Поддържането на добри бизнес отношения с други държави е изключително важно за Китай, макар че през последните 
години страната се превърна в икономически гигант, който все повече разчита на вътрешния си пазар. Анализаторите 
смятат, че администрацията на Байдън ще потърси повече сътрудничество с партньорите на Вашингтон за създаване на 
обща стратегия срещу Китай, за разлика от Тръмп, които имаше по-националистичен подход и отчужди голяма част от 
съюзниците на САЩ. 
Освен това, износът продължава да представлява голям дял от китайската икономика, въпреки опитите на властите да 
подсилят местното потребление. 
Китайското правителство също така окуражава преките чуждестранни инвестиции, които помагат за създаването на 
работни места и генерирането на приходи на местно ниво. Международните корпорации продължава да проявяват 
огромен интерес към китайският пазар заради неговият мащаб и скорост на растеж. 
Макар че чуждестранните бизнеси се оплакват от политики, които дават предимство на местните компании, Пекин 
твърди, че ще улесни достъпа до китайския пазар, макар и със собствено темпо. 
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„Искам да подчертая, че Китай няма да отстъпи от решимостта си да отворя вратите си по-широко и по-широко. Ще 
продължим напредъка си в либерализацията и улесняването на търговията и инвестициите. Ще разширим вноса на 
висококачествени продукти и услуги от всички държава“, заяви Си, като добави, че Китай ще вземе активно участие в 
многостранни и двустранни търговски споразумения. 
 
√ Рияд инвестира 20 милиарда долара в изкуствен интелект  
Саудитска Арабия ще инвестира 20 милиарда долара в изкуствен интелект до 2030 година в рамките на усилията на най-
големия износител на петрол в света да диверсифицира икономиката си на фона на срива на петролните котировки, 
предаде Франс прес. 
Най-голямата икономика в арабския свят обяви през октомври стратегия за изкуствения интелект, за да привлече 
инвеститори в рамките на амбициозния план Визия 2030 на престолонаследника принц Мохамед бин Салман, целящ да 
намали голямата й зависимост от черното злато, предава БТА.  
Абдалах ал Гамди, директор на създадената през 2019 година Служба за данни и изкуствен интелект (SDAIA) заяви, че 
целта е изкуственият интелект да стане компонент от алтернативната икономика чрез иновативни стартъпи и компании. 
Той направи тази заявка на пресконференция на Г-20, чийто председател тази година е Саудитска Арабия. 
Ал Гамди допълни, че страната ще бъде отворена за чуждестранни и местни инвеститори с цел създаването на над 300 
стартъпи в сферата на изкуствения интелект до 2030 година. 
 
√ Еврото задмина долара като най-популярна валута за първи път от 2013 г. насам  
Международните плащания, извършени в евро, са били повече от тези в американски долари в рамките на месец 
октомври. Подобно явление се случва за първи път от 2013 г., предаде Блумбърг, като се позова на данни от 
международната платежна система SWIFT. 
Според данните 37.8% от всички парични трансфери на клиентски и институционални потребители в глобален мащаб са 
били извършени в единната европейска валута. За сметка на това делът на транзакциите в долари намалява с 5 
процентни пункта до 37.6%. Едно от обясненията е повишаването на цената на еврото спрямо долара през последната 
една година - от 1,11 до 1,18 долара за евро, тоест еврото е поскъпнало с 6% само от началото на 2020 г.   
Най-голяма разлика между двете валути в последните години имаше през март 2015 г., когато доларът се използваше за 
45% от общия обем на транзакциите, срещу само 27% от преводите, извършвани в евро. По-рано – през май 2012 г. 
съотношението беше наобратно – 46% от транзакциите бяха в евро, а 30% - в долар. 
Следващите най-често използвани валути са британският паунд, японската йена, канадският долар и китайският юан. 
Китайската валута се използвала само в 1,6% от случаите, което е най-ниското й представяне от април тази година. Но 
трябва да се отбележи, че през октомври 2010 г., когато SWIFT започна да следи кои са най-използваните валути в света, 
юанът беше на 35-то място. Той достигна топ 6 през 2014 г.   
Системата SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication-Общество за глобална междубанкова 
финансова телекомуникация) обработва трансгранични преводи за повече от 11 000 финансови институции в 200 
държави и независими територии в света. 
 
√ Световният дълг ще достигне $277 трлн. до края на годината  
Световният дълг ще достигне 277 трилиона долара, или 365% от световния БВП до края на тази година, посочва в свой 
доклад Вашингтонския институт за международни финанси. Икономическите последици от пандемията увеличиха 
глобалния дълг с 15 трилиона долара от края на миналата година досега. Това доведе до нов рекорд от над 272 трилиона 
долара през третото тримесечие на 2020 г. „Тъй като финансовите мерки за борба с пандемията продължават да се 
прилагат, очакваме до края на 2020 г. глобалният дълг да достигне 277 трилиона долара (365% от БВП)“, се казва в 
доклада, цитиран от ТАСС. 
Също така, през 2020 г. нивото на дълга извън финансовия сектор в света ще достигне 210 трилиона долара. За 
сравнение, през  2019 г. той  беше 194 трилиона долара. Освен това тази година дългът на развиващите се страни се 
доближава до 210% от общия им БВП, спрямо 185% през миналата година. „Резкият спад на приходите направи 
обслужването на дълга много по-обременяващо за правителствата в развиващите се страни, въпреки ниските разходи по 
заеми“, се казва още в доклада. 
 
 
√ Световните борси излязоха на червено  
Европейските борсови индекси записаха понижения в ранната търговия в четвъртък, следвайки загубите на Уолстрийт, 
предизвикани от опасенията от въвеждане на нови ограничителни мерки в САЩ на фона на нарастващият брой на 
заразените с коронавирус, предаде Ройтерс. 
Общият европейски индекс STOXX 600 отчете спад от 3,25 пункта, или 0,83%, до 387,29 пункта. Бечмакрът е напреднал 
значително от началото на месеца, след като окуражителните новини около ваксините срещу COVID-19 го тласнаха до 8-
месечен връх тази седмица. 
Немският показател DAX се понижи с 145,95 пункта, или 1,11%, до 13 055,94 пункта. Водещият индекс на Лондонската 
борса FTSE 100 изтри 64,44 пункта от стойността си, или 1,01%, достигайки ниво от 6 320,8 пункта. Френският измерител 
CAC 40 се понижи с 48,28 пункта, или 0,88%, до 5 463,17 пункта. 
 „Нарастващия брой на инфекциите с коронавирус и новите ограничителни мерки в САЩ започват да се отразяват на 
апетита към рисковите активи“, коментираха от UniCredit. 
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Междувременно председателят на Европейската централна банка Кристин Лагард призова привеждане в оперативно 
разположение на планирания от Европейския съюз фонд за възстановяване от кризата с коронавируса „без забавяне”, 
след като Унгария и Полша заплашиха да наложат вето върху бюджета на Европейския съюз заради плановете на 
Брюксел да обвърже финансирането със зачитането на върховенството на закона. 
Анкета на Ройтерс показа, че икономистите очакват икономиката на Еврозоната да се свие с 2,5% през това тримесечие, 
след като през миналото бе отчете рекорден ръст от 12,6%. 
Книжата на германският индустриален гигант Thyssenkrupp поевтиняха с 6,81%, след като компанията съобщи, че ще 
трябва да съкрати още 5000 работни места, за да се справи с кризата. 
Акциите на Norwegian Air поевтиняха с 8,26%, след като компанията поиска защита от фалит от своите кредитори в опит 
да преструктурира бизнеса си и да оцелее в пандемията. 
Спад на Уолстрийт 
Основните индекси на Нюйоркската фондова борса регистрираха понижения за втори пореден ден в сряда, след като 
ралито до рекордни върхове в началото на седмицата изгуби пара, пише Си Ен Би Си. 
Промишленият индекс Dow Jones отчете спад от 344,93 пункта, или 1,16%, до 29 438,42 пункта, след като по-рано 
напредна с 147 пункта. Широкообхватният показател Standard & Poor’s 500 се понижи с 41,74 пункта, или 1,16%, до 3 
567,79 пункта. Индексът на високотехнологичните дружества Nasdaq изтри 97,74 пункта от стойността си, или 0,82%, 
достигайки ниво от 11 801,6 пункта. 
За минорното настроение на пазарите допринесоха новините за влошаването на епидемията от COVID-19 в САЩ. Към 
вторник страната регистрира средно около 157 хил. нови заразени на ден, сочи анализ на Си Ен Би Си на данни на 
университета „Джонс Хопкинс“. Това представлява ръст от около 30% спрямо нивото на заразяване от предходната 
седмица. На този фон кметът на Йорк Бил де Блазио обяви, че държавните училища в града ще преминат на обучение в 
електронна среда от разстояние. 
Книжата на компаниите, които печелят от оставането на хората по домовете, нараснаха на фона на новината за 
затварянето на голямата училищна система в страната. Акциите на Zoom поскъпнаха с 3,34%, а тези на Peloton – с 1,95%. 
Междувременно представянето на големите технологични компании поведе надолу широкият индекс S&P 500. Акциите 
на Apple, Microsoft, Alphabet и Facebook поевтиняха съответно с 1,14%, 1,32%, 1,19% и 1,10%. 
Серията от две сесии на спад дойде след достигането на рекордни върхове от Dow и S&P 500 в началото на седмицата на 
фона на новините за напредък в развитието на ваксините срещу COVID-19. 
От началото на месеца Dow е напреднал с 11%, докато S&P 500 се е повишил с повече от 9%. Най-бавен растеж 
регистрира Nasdaq Composite, чиято стойност е нараснала само с 8%, след като инвеститорите се оттеглиха от 
технологничте акции и пренасочиха вниманието си към цикличните. 
Акциите на Boeing поскъпнаха в ранната търговия, след като Федералната авиационна администрация отмени забраната 
си за самолетите 737 Max след 20-месечно приземяване заради две катастрофи, при които загинаха общо 346 души. В 
крайна сметка обаче книжата на компанията завършиха деня със спад от 3,21%. 
Разнопосочна търговия в Азия 
Основните индекси на водещите фондови борси в Азиатско-тихоокеанския регион записаха смесени резултати в 
четвъртък, следвайки загубите в САЩ. 
Водещият индекс на Токийска фондова борса Nikkei 225 се понижи с 93,8 пункта, или 0,36%, до 25 634,34 пункта. 
В континентален Китай бенчмаркът Shanghai Compositе отчете ръст от 15,78 пункта, или 0,47%, до 3 363,09 пункта, докато 
по-малкият индекс Shenzhen Composite се повиши с 14,26 пункта, или 0,63%, до 2 275,85 пункта. Хонконгският показател 
Hang Seng изтри 187,32 пункта от стойността си, или 0,71%, до 26 356,97 пункта. 
Южнокорейският измерител Kospi се повиши с 1,78 пункта, или 0,07%, до 2 547,42 пункта. 
В Австралия бенчмаркът ASX 200 записа ръст от 16,1 пункта, или 0,25%, до 6 547,2 пункта. 
У нас 
Повечето индекси на Българската фондова борса (БФБ) понижения в ранната търговия. Основният бенчмарк SOFIX спад 
от 2,63 пункта, или 0,62%, до 423,03 пункта. BGBX40 се понижи с 0,71 пункта, или 0,72%, до 97,31 пункта. BGTR30 изтри 
1,33 пункта от стойността си, или 0,27%, достигайки ниво от 483,72 пункта. BGREIT се понижи с 0,16 пункта, или 0,12%, до 
130,96 пункта. 
 
Cross.bg 
 
√ Очакваме първия сняг утре  
Първият сняг за годината очакваме утре, но само във високите полета и Предбалкана. Вероятността за валежи от сняг в 
София не е голяма. Това каза в студиото на "Денят започва" Анастасия Кирилова, синоптик в НИМХ. 
Условия за повече валежи ще има в западната част на Предбалкана. 
В събота времето ще е студено, такива ще са и сутрешните часове в неделя и понеделник. Постепенно повишение на 
дневните температури през следващите дни. От сряда се очаква стихване на вятъра и мъгли в повечето части на страната. 
Утре се очакват по-сериозни количества валежи в Северозападна България. На места могат да достигнат до 5 л/кв.м, като 
в Дунавската равнина се очаква валеж от дъжд, а в Предблакана - от сняг, но снежна покривка все още няма да се 
образува. 
В Югоизточна България времето няма да бъде дъждовно. 
Пред втората половина на следващата седмица се очаква слънчево време. 
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√ Мащабно изследване показа къде най-често можем да се заразим с коронарирус  
Супермаркетите, училищата и болниците са сред рисковите места 
Супермаркетите са мястото, където англичаните се заразяват най-често с новия коронавирус, сочи доклад, разпространен 
от британската Национална статистическа служба. Изследването е обхванало 128 800 случая на болни, регистрирани в 
Англия от 9 до 15 ноември. От тях 18,3% най-вероятно са се заразили в супермаркетите, които както и другите магазини 
за хранителни стоки останаха отворени и през първата карантина, и през втората вълна на Covid-19. 
В средните училища са регистрирани 12,7% от случаите на заразени, а 10,1% - в началните училища. В болниците са се 
заразили 3,6%, 2,8% - в домовете за възрастни, 2,4% - в колежите. 
В края на октомври правителството на Великобритания призна, че в условията на втора вълна от Covid-19 единственият 
начин за предотвратяване на рязък скок на смъртните случаи е да бъдат въведени отново ограничителни мерки. Те 
започнаха да действат от 5 ноември и ще продължат до началото на декември. 
 
√ Теми и гости в сутрешните блокове на телевизиите 
БНТ, „Денят започва" 

- След двата смъртни случая в Пловдив. Жертви на COVID-19 или жертви на системата? Дискусия в студиото; 
- Отново ръст на заразени с коронавирус. Ще затворят ли Благоевград за 3 седмици? На живо: какво ще реши 

местният кризисен щаб?; 
- На живо от Шумен: ще издържи ли болницата с най-много пациенти с коронавирус? И още: след призив - 

студенти по медицина влизат на помощ в Карловската болница - кои са те; 
- Идва ли краят на вечния длъжник? Какъв е отговорът? Кой ше плаща? Дискусия с депутати; 
- Черен петък и онлайн търговията. Какви са рисковете при пазаруването от вкъщи; 
- Кога да очакваме първия сняг за годината? Прогнозата на синоптиците; 

БТВ, "Тази сутрин" 
- Кой пръска с вода и замеря с пиратки протестиращи пред централата на ВМРО? Разговор с евродепутата Ангел 

Джамбазки; 
- Ще има ли последствия за България след ветото й за преговорите на Скопие с ЕС? Коментар на Ивайло Калфин; 
- В рубриката „Чети етикета" с Биляна Гавазова: Тема по избор на зрителите - „Да отпаднат ли „Зелените 

коридори" за магазините и аптеките?"; 
- Какво ще донесе новата 2021 г. на България? Ексклузивно: хороскопът на Алена; 

 
√ Преглед на печата 
Водещи заглавия на първите страници 
в. 24 часа - Тайни купони с парола; 
в. Монитор - Кифлата в училищната лавка с тапия за произход; 
в. Телеграф - Гонят бричките от центъра; 
в. Труд - Търговци развъждат COVID-19; 
в. Труд - Неустойките два пъти по-големи от кредита; 
Водещи заглавия на вътрешните страници 
в. 24 часа - Новата схема: "чиста" и CОVID болница 2 в 1; 
в. 24 часа - "Нещастен случай" е смъртта на двамата мъже на стълбите в болница в Пловдив, вярва шефът на 
токсикологията; 
в. 24 часа - Ултиматум след 3-ото ни място по смъртност: Или спазваме мерките, или идват по-строги; 
в. 24 часа - Бизнесът не успя да спре 650 лева минимална заплата; 
в. 24 часа - 450 лева отстъпка от данъка за едно дете, 900 лв. за две; 
в. 24 часа - Четирима Мистър Икономика, Мисис е Виолина Маринова; 
в. Монитор - Двама от трима интензивни с COVID-19 лежат в София; 
в. Монитор - Борисов към Меркел: Сега е моментът да покажем, че сме единни; 
в. Монитор - На Черния петък: Купуваме по 7 лаптопа в секунда; 
в. Телеграф - Издирват повторно заразени лекари; 
в. Телеграф - Майка закла двете си дечица, била в депресия; 
в. Труд - 2193 души получават заплати над 30 000 лв.; 
Водещи интервюта 
в. 24 часа - Диян Стаматов, директор на столичното 119-о средно училище "Акад. Михаил Арнаудов": Учебната година 
може да се провали, ако не се постигне компромис; 
в. Монитор - Магдалена Костова, директор "Демографска и социална политика" в Националния статистически институт 
(НСИ): Надяваме се повече граждани да се преброят електронно; 
в. Телеграф - Директорът на МБАЛ Шумен д-р Димитър Костов: Нужно е окрупняване на болниците за активно лечение; 
в. Труд - Марияна Стефанова, директор на основно училище "Васил Априлов" - Бургас, пред "Труд": Вече се налага да 
търсим учители доброволци сред родителите; 
в. Сега - Управляващите искат да си "купят" изборите със социални мерки; 
Водещи анализи 
в. 24 часа - Ударен от втората вълна, българинът затегна колана и свикна с маската; 
в. Монитор - По-добре заварчик, отколкото дипломиран безработен; 
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в. Телеграф - Тояга, но и морков за по-чист въздух; 
в. Труд - На борба със стигмите чрез нови стигми; 
в. Сега - Абсурдистан - страната на виновните болни; 
в. Сега - "Котки в чували", или какви COVID ваксини договаря България; 
в. Сега - Бюджетът 2021 - сметки без кръчмар, прахосничество и очевиден лобизъм; 
в. Сега - Борисов може да слезе безопасно от власт; 
в. Сега - Прокурорските провали ни излизат твърде скъпо. 
 
√ Предстоящи събития в страната на 20 ноември 
София 

- От 09.00 ч. ще се проведе редовно заседание на Народното събрание. 
- От 11.00 ч. ще се проведе дискусия относно Националния план за възстановяване и устойчивост на Република 

България. 
- От 11.00 ч. в централата на партията на улица „Врабча" 23 ще се проведе пресконференция на АБВ. 
- От 10.00 до 14.00 ч. ще се проведе онлайн пресконференция на Организацията на пациентите с ревматологични 

заболявания в България. 
- От 10.30 ч. онлайн ще се проведе събитието „Въздействието на изкуствения интелект върху нашето общество". 
- От 13.00 до 21.00 ч. в Grand Hotel Millennium Sofia - зали Mozart и Shakespeare ще се проведе Champagne & 

Sparkling Wine Festival. 
- От 13.30 до 14.30 ч. чрез платформата ZOOM ще се проведе онлайн брифинг във връзка с предстоящата 

пленарна сесия на Европейския парламент, в който ще вземат участие евродепутатите Андрей Новаков и Елена 
Йончева. 

- От 16.00 ч. в галерия „Арте" ще бъде открита изложба-живопис по повод 5 години от кончината на художника 
Йордан Кацамунски. 

- От 19.30 ч. в Нов театър НДК ще се играе постановката „Пеперуди, пеперуди". 
*** 
Габрово 

- От 14.00 ч. пред реконструираната сграда на ул. „Доктор Илиев-Детския" № 5 ще бъде открит технологичен парк. 
- От 18.30 ч. в Музея на хумора и сатирата ще бъде открита изложбата „Защо така сериозно?". 

*** 
Добрич 

- От 10.00 ч. в малката заседателна зала в Общината ще се проведе пресконференция, на която ще бъдат отчетени 
дейностите по ЛОТ 1 на "Интегриран проект за подобряване на водния сектор в град Добрич - фаза 1", 
финансиран от Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г." 

- От 16.00 ч. пред Дом-паметник „Йордан Йовков" ще бъдат поднесени цветя по повод 140 години от рождението 
на автора. 

- От 16.30 ч. на Градски парк „Свети Георги", Алея на именитите личности, свързани с Добрич и Добруджа ще бъде 
засадено дърво в памет на Йордан Йовков. 

- От 18.00 ч. в Огледална зала „Нели Божкова" ще бъде връчена Националната литературна награда „Йордан 
Йовков". 

*** 
Пазарджик 

- От 10.00 до 16.00 ч. в Центъра за социално включване и развитие на ул. „Любен Боянов" № 7 ще се проведе 
Информационен ден с цел популяризиране на дейността на центъра. 

*** 
Стара Загора 

- От 19.00 ч. в Културния център ще се състои концерт на учениците по поп и джаз пеене при НУМСИ „Христина 
Морфова". 

*** 
Търговище/с. Дралфа 

- От 10.00 ч. в залата на етнографската сбирка на читалище в село Дралфа ще се проведе демонстрация на 
християнската трапеза по повод Деня на християнското семейство. 

*** 
Шумен 

- От 14.00 ч. в зала 203 на Общината ще се проведе присъствен Консултативен съвет. 

 

Всички досегашни броеве на "ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ" от началото на 2020 г. до днес може да намерите 
на адрес: http://bica-bg.org/?p=5966 В секция МЕДИИ/ЕЖЕДНЕВЕН МЕДИЕН МОНИТОРИНГ на уебсайта ни е запазен и 
пълен архив на изданията от 2011 г. до 2019 г. 

http://bica-bg.org/?p=5966&fbclid=IwAR1W1cMRDdmc0DLZVBhcxulud8OiCPoUBiDCDqDBGRobgRX1Knr-9OfYpTw

